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Hässleholms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-04-20 

§ 32 

Kylsystem särskilt boende 
Dnr: OF 2022/87 

Beslut 
Omsorgsnämndens beslutar följande: 
Nedanstående prioritering för installation av kylsystem i särskilda boenden inom 
Hässleholms kommun förordas: 

1. Solskydd monteras inom samtliga berörda enheter 

2. Kylbatteri installeras där solskydd inte bedöms som tillräckligt 

3. Separata kylaggregat installeras vid behov i gemensamma utrymmen som 
exempelvis dagrum eller samlingsrum 

4. Igångsättande av åtgärder enligt ovan prioriteras inför sommaren 2022 i 
följande ordning: 

Prio 1 
Hemgården, Högalid, Nybo, Skansen 

Prio 2 
Solgården, Ehrenborg, Björkhaga 

På Kaptensgården pågår i nuläget utredning om solskydd, Sjögläntan har 
inte problem med värme, Björksätet har kylaggregat och Ekegården 
avvecklas. 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbar justerad. 

Beskrivning av ärendet 
Beslutsgång i ärendet presenteras i sammanfattningen. Omsorgsnämndens beslut 
den 1 mars 2022 delgavs inte kommunstyrelsen inför deras sammanträde den 2 
mars 2022, vilket framgår av protokoll i § 33: 

"Omsorgsnämnden har inte avhörts. Således kan konstateras att någon sådan 
redovisning som efterfrågas i ovannämnda kommunstyrelsens beslut fortfarande 

Omsorgs nämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-20 

Hässl holms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

inte har inkommit till kommunstyrelsen. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden 
ska därför tillsammans med Hässlehem AB anmodas att på kommunstyrelsens 
sammanträde den 30 mars 2022 redovisa hur de har för avsikt att fullfölja 
ovannämnda uppdrag." 

Kommunstyrelsen har begärt kompletterande uppgifter då berörda parter inte anses 
ha utrett uppdragen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i frågan om att 
inrätta ett svalt utrymme per särskilt boende. 

Omsorgsförvaltningen bedriver verksamhet i tio särskilda boenden inom 
Hässleholms kommun, varav åtta boenden är i behov av åtgärder för att få svalare 
inomhusmiljö (på Sjögläntan finns inget behov och på Björksäter finns kylaggregat). 
Boende inom enheterna är äldre personer med behov av omfattande insatser i sin 
dagliga livsföring. Vid höga sommartemperaturer är det svårt för äldre, sköra 
personer att hantera värme och behovet av att få till stånd en svalare inomhusmiljö 
är stort. Förvaltningen har vid ett flertal tillfallen diskuterat frågan med 
representanter från tekniska förvaltningen och Hässlehem. 

Att enbart inrätta ett svalt utrymme per särskilt boende ser inte förvaltningen som 
ett alternativ. De boende behöver sval miljö i sin egen lägenhet, inte bara enstaka 
stunder per dag i ett annat utrymme. Flera av de boende har omfattande 
omvårdnadsbehov, är rullstolsburna eller i ett palliativt skede så de är sängliggande, 
vilket gör förflyttningar svårt. Det är också personalkrävande att transportera 
boende till och från ett svalt utrymme. Endast ett svalt utrymme per hus fungerar 
inte heller för personer med demenssjukdom eller vid exempelvis pandemi eller 
säsongsinfluensa. Tidigare verksamhetschef för särskilda boenden gjorde den 21 
februari 2021 en utredning om ett svalt rum per särskilt boende som beskriver 
problematiken närmre (bilaga). 

Att inrätta ett svalt utrymme per avdelning inom de särskilda boendena ser 
förvaltningen som ett möjligt alternativ, men inte som ersättning för 
temperatursänkande åtgärder i de boendes egna lägenheter, enbart som 
komplement. Som beskrevs ovan - de boende behöver sval miljö i sin egen 
lägenhet, inte bara enstaka stunder per dag i ett annat utrymme. 
Hässlehem har fått i uppdrag att ta fram kostnadskalkyler för åtgärder kring att 
inrätta svala rum, men har i nuläget inte dessa uppgifter klara. 
Hässlehem har den 14 december 2021 redovisat följande cirka-kostnader för olika 
åtgärder i de boenden som är aktuella: 

åtgärder i befintlig ventilation, 11,4 mnkr 
solfilm, 2, 3 mnkr 
kylbatteri, 8,5 mnkr 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-20 

Omsorgsnämnden 

kylaggregat, 50 tkr per st, 1450 tkr totalt för de 30 samlingsutrymmen som 
är aktuella 

Hässlehem beräknade följande hyreshöjningar i de boenden som är aktuella: 
solfilm- 15 år ca 16 tkr, 10 år ca 23 tkr, 5 år ca 41 tkr 
kylaggregat - 15 år ca 150 tkr, 10 år ca 200 tkr, 5 år ca 280 tkr 

Omsorgsförvaltningen förordar följande alternativ: 
1) Solskydd monteras inom samtliga berörda enheter (åtta boenden) 
2) Kylbatteri installeras där solskydd inte bedöms som tillräckligt, sänker 
temperaturen ett par grader 
3) Separata kylaggregat installeras i gemensamma utrymmen som exempelvis 
dagrum eller samlingsrum 
4) Igångsättande av åtgärder enligt ovan prioriteras inför sommaren 2022 i 
följande ordning: 

Prio 1 
Hemgården, Högalid, Nybo, Skansen 

Prio 2 Solgården, Ehrenborg, Björkhaga 

På Kaptensgården pågår i nuläget utredning om solskydd, Sjögläntan har 
inte problem med värme, Björksäter har kylaggregat och Ekegården 
avvecklas. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-04-11, § 29, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta följande: 
Nedanstående prioritering för installation av kylsystem i särskilda boenden inom 
Hässleholms kommun förordas: 

1. Solskydd monteras inom samtliga berörda enheter (åtta boenden) 
2. Kylbatteri installeras där solskydd inte bedöms som tillräckligt 
3. Separata kylaggregat installeras vid behov i gemensamma utrymmen som 
exempelvis dagrum eller samlingsrum 
4. Igångsättande av åtgärder enligt ovan prioriteras inför sommaren 2022 

Sänt till: 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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kommun 

Om sorgsnämnden 

Kommunstyrelsen 
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Hässlehem 

Omsorgsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-04-20 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-20 

Hässleholms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

§ 33 

Brandskydd särskilt boende 
Dnr: OF 2022/86 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar följande: 
Nedanstående prioritering förordas för att säkerställa brandskydd i särskilda 
boenden inom Hässleholms kommun: 

1. Brandspjäll eller brandfläkt installeras 

2. Free swing dörrstängare monteras 

3. Flerårsplan för installation av sprinklersystem i högst ett boende per år 
upprättas, gärna med utförande i samband med större underhåll av fastighet 

4. Prioriteringsordning för åtgärder sker utifrån räddningstjänstens bedömning 
enligt nedan: 

Prioritet Verksamhet 
1 Nybo 
2 Högalid 
3 Skansen 
4 Solgården 
5 Hemgården 
6 Björkhaga 
7 Ehrenborg 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbar justerad. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslöt den 2 februari 2022 att tekniska nämnden och 
omsorgsnämnden tillsammans med Hässlehem AB på kommunstyrelsens 
sammanträde den 2 mars 2022 ska redovisa hur de har för avsikt att fullfölja de 
uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige den 26 april 2021, avseende brandskydd 
på kommunens särskilda boenden. 
Kommunfullmäktiges uppdrag från den 26 april 2021 lyder: 

Omsorgs nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-20 

Omsorgsnämnden 

1. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska i samråd med Hässlehem AB och 
övriga externa fastighetsägare omgående påbörja arbetet med att säkerställa 
brandskydd (sprinkler, dörrstängare och evakueringsfläkt per avdelning) för 
kommunens samtliga särskilda boenden i syfte att säkerställa att gällande 
författningskrav uppfylls. 

2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
och övriga externa fastighetsägare komma överens om den slutliga Prioritetsordning 
som ska gälla avseende att säkerställa brandskyddet i berörda särskilda boenden. 
Omsorgsnämnden fattade följande beslut i ärendet den 1 mars 2022 § 18: 
Omsorgsnämnden beslutar att nedanstående prioritering förordas för att säkerställa 
brandskydd i särskilda boenden inom Hässleholms kommun: 
1. Brandspjäll eller brandfläkt installeras 
2. Free swing dörrstängare monteras 
3. Flerårsplan för installation av sprinklersystem i högst ett boende per år upprättas, 
med utförande i samband med större underhåll av fastighet. 

Kommunstyrelsen fattade den 2 mars 2022 § 31 följande beslut: 
1. Kommunstyrelsen lägger inkommen redovisning från tekniska nämnden till 
handlingarna. 
2. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden ska tillsammans med Hässlehem AB 
på kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 2022 redovisa hur de har för avsikt 
att fullfölja det uppdrag de erhållit av kommunfullmäktige och som framgår nedan. 

Omsorgs nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2022-04-20 

H '·ss holms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-04-11, § 30, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta följande: 
Nedanstående prioritering förordas för att säkerställa brandskydd i särskilda 
boenden inom Hässleholms kommun: 

1. Brandspjäll eller brandfläkt installeras 
2. Free swing dörrstängare monteras 
3. Flerårsplan för installation av sprinklersystem i högst ett boende per år 
upprättas, gärna med utförande i samband med större underhåll av fastighet 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
Hässlehem 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H··ssl holms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

§ 34 

SAf.fN1 TRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-20 

Laddstolpar elfordon hemtjänst och hemsjukvård 
Dnr: OF 2022/88 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar följande: 
N edanstående prioriteringsordning för installation av laddstolpar med kapacitet för 
snabbladdning (22 kW) inom hemtjänst- och hemsjukvårdsverksamheter inom 
Hässleholms kommun förordas: 
Prio 1 

Tyringe Nord + Syd I Hemgården Is 
Vittsjö /Bjärnum Skansenhemmet 4 

Sösdala Björkhaga 2 

Prio 2 

Vinslöv Sjögläntan, 4 

Hästveda Solgården 4 

Norr+Natt Råkan 2, Hibab 4 

Prio 3 

Väster 1 + 2 Bokebergsgården 3 

Öster H ögalid 2 

Bjärnum Lyckåsa 2 
0 (finns 
redan 2 

Centrum Ehrenborg uttag) 

Vidare tilläggs följande text under beskrivningen; 

Prioriteringen bör bygga på att utbyggnaden av laddstoplar skall ske där de ger mest 
effekt på minskning av C02 och bästa ekonomiska utfall. I beslutet skall man även 
ta höjd för alternativa fordonslösningar t.ex. hybridfordon och inte till 100% bara 
rena el-bilar. Detta för att verksamheten skall kunna verka i alla situationer. 

Omsorgsnämnden 

Justering / ' 

~ {')!/ 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-04-20 

Hässleholms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbar justerad. 

Protokollsanteckning 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) lämnar protokollsanteckning enligt följande: 

Måste finnas en genomtänkt helhetslösning inom kommunen. 

Yrkande 
Christer Welinder (S) yrkar följande tillägg i beskrivningen av ärendet; 

Prioriteringen bör bygga på att utbyggnaden av laddstoplar skall ske där de ger mest 
effekt på minskning av CO2 och bästa ekonomiska utfall. I beslutet skall man även 
ta höjd för alternativa fordonslösningar t.ex. hybridfordon och inte till 100% bara 
rena el-bilar. Detta för att verksamheten skall kunna verka i alla situationer. 

Mikael Koenen (L) yrkar bifall till Christer Wellinders (S) tilläggsyrkande 
Susanne lotsfeldt (SD) yrkar bifall till Christer Wellinders (S) tilläggsyrkande 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) yrkar avslag på liggande förslag till beslut. 

Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag under proposition och finner det bifallet. 
Ordförande ställer därefter till Christer Wellinders (S) tilläggsyrkande under 
proposition och finner det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 
Beslutsgång i ärendet presenteras i sammanfattningen. Omsorgsnämndens beslut 
den 1 mars 2022 delgavs inte kommunstyrelsen inför deras sammanträde den 2 
mars 2022, vilket framgår av protokoll i § 32: 

"Omsorgsnämnden har inte avhörts. Således kan konstateras att någon sådan 
redovisning som efterfrågas i ovannämnda kommunstyrelsens beslut fortfarande 
inte har inkommit till kommunstyrelsen. Tekniska nämnden och omsorgsnämnden 
ska därför tillsammans med Hässlehem AB anmodas att på kommunstyrelsens 
sammanträde den 30 mars 2022 redovisa hur de har för avsikt att fullfölja 
ovannämnda uppdrag." 

Omsorgs nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-20 

Hässleholms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

Kommunstyrelsen har begärt kompletterande uppgifter då berörda parter inte anses 
ha utrett uppdraget kring laddstolpar för hemtjänst och hemsjukvård i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut. 

Omsorgsförvaltningen har en hög andel miljöbilar, men kan för närvarande inte 
utöka fordonsparken med elbilar då laddningsmöjligheter saknas. Förvaltningen har 
vid ett flertal tillfallen diskuterat frågan med representanter från tekniska 
förvaltningen och Hässlehem. 

Omsorgsförvaltningens hemtjänst- och hemsjukvårdsverksamhet sträcker sig över 
alla kommundelar. Inom centrala Hässleholm kan elbilar kompletteras med biogas
bilar, då närhet till gastankning finns. I kransorterna finns inte denna möjlighet, 
vilket innebär ett större behov av rena elbilar. Prioriteringen bör bygga på att 
utbyggnaden av laddstoplar skall ske där de ger mest effekt på minskning av CO2 
och bästa ekonomiska utfall. I beslutet skall man även ta höjd för alternativa 
fordonslösningar t.ex. hybridfordon och inte till 100% bara rena el-bilar. Detta för 
att verksamheten skall kunna verka i alla situationer. 

Hässlehem har i redovisning 2021 -12-14 beräknat följande kostnader för installation 
av laddstolpar för elbilar med ett normalstort batteri 52 kWh: 

laddstation, 2x3,7 kW: 14.05 timmar - 12 000 kr+ 8 000 kr installation 
laddstation, 2x1 1 kW: 4.73 timmar - 22 000 kr+ 8 000 kr installation 
laddstation, 2x22 kW: 2.36 timmar - 45 000 kr+ 8 000 kr installation 

Kostnad för grävarbete tillkommer med ca 400kr/meter. Laddstolparna kommer 
enligt Hässlehem att styras med taggar. 
Förvaltningen förordar följande prioriteringsordning för installation av laddstolpar 
med dubbla eluttag: 
Prio 1 

Tyringe N ord + Syd Hemgården 8 

Vittsjö/ Bjärnum Skansenhemmet 4 

Sösdala I Björkhaga 2 

Prio 2 

Vinslöv Sjögläntan, 4 I 

Hästveda Solgården 4 

Norr+Natt Råkan 2, Hibab 4 

1 

Prio 3 

Väster 1 + 2 Bokebergsgården I 3 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2022-04-20 

Hässleholms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

Öster Högalid 12 

Bjärnum Lyckåsa 2 

Centrum Ehrenborg 0 

Det är av största vikt att laddstolparna har kapacitet för snabbladdning (22 kW) då 
bilarna rullar dygnet runt och endast står parkerade kortare stunder. 
Ovanstående prioritering är ett minimum för att kunna utöka fordonsparken med 
fler eldrivna bilar efterhand de närmsta två åren. I framtiden kommer troligen 
behovet att öka ytterligare. Dels på grund av miljöaspekterna att sträva efter ännu 
fler eldrivna fordon, dels på grund av att utredningar pågår om samlokalisering av 
hemtjänst och hemsjukvård i andra lokaler än de som är aktuella idag. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-04-11, § 31 , följande: 

Nedanstående prioriteringsordning för installation av laddstolpar med kapacitet for 
snabbladdning (22 kW) inom hemtjänst- och hemsjukvårdsverksamheter inom 
Hässleholms kommun förordas: 
Prio 1 

T yringe Nord+ Syd Hemgården 8 

Vittsjö / Bjärnum Skansenhemmet 4 

Sösdala Björkhaga 2 

Prio 2 

Vinslöv Sjögläntan, 4 

Hästveda Solgården 4 

Norr+Natt Råkan 2, Hibab 4 

Prio 3 

Väster 1 + 2 I Bokebergsgården 3 

Öster Högalid 2 

Bjärnum Lyckåsa 2 

Centrum Ehrenborg 0 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

Tekniska nämnden 
Hässlehem 

Omsorgsnämnden 

Justering 

SAl'vllv[ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-04-20 

Utdraget bestyrkes 
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